Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Nowego BFG S.A. nr 27/2021 z dnia 04.03.2021 r. - tekst jednolity

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU NOWEGO BFG S.A. WYCOFANYCH Z OFERTY

I. RACHUNKI I DEPOZYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
L.p. Rodzaj rachunku
1. ŻÓŁTE KONTO 1)
2. NIEBIESKIE KONTO 2)
3. PRZEJRZYSTE KONTO/SREBRZYSTE KONTO/TĘCZOWE KONTO/+KONTO 3)
4. ZŁOTE KONTO
5. RSO Rodzina
6. RSO PBS Rodzina
7. wkłady mieszkaniowe
8. + KONTO otwierane w okresie od dnia 01.04.2017r. do dnia 07.08.2018r.
9. Rachunek Skarbonka
10. Rachunki SKO i inne wkłady uczniowskie
11. PBS-IKE
12. Nadpłaty dla PBS-IKE

Oprocentowanie zmienne
0,01%
0,01%
0,01%
0,25%
0,80%
0,80%
1,50%
0,00%
0,20%
3,30%
1,50%
0,50%

1) dotyczy również rachunków otwieranych do dnia 06.11.2011 r. pod nazwą HAPPY Junior
2) dotyczy również rachunków otwieranych do dnia 06.11.2011 r. pod nazwą HAPPY Student
3) dotyczy również rachunków otwieranych do dnia 06.11.2011 r. pod nazwą ROR
LOKATY O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ
L.p. Rodzaj lokaty
1. Lokata z bonusem
Otwierana od dnia
04.09.2020r. do dnia 30.09.2020 r.
2. Lokata z bonusem
Otwierana od dnia
01.10.2020r. do dnia 25.02.2021 r.
L.p. Rodzaj lokaty
1.
2.
3.
4.
5.
6.

oprocentowanie

Minimalna kwota

Minimalna kwota

Lokata na Nowy Start (www)
Otwierana od dnia
01.10.2020r. do dnia 25.02.2021 r.
Lokata Pewna 3M (www)
Lokata Pewna 6M (www)
Lokata Zyskowna (www)
Otwierana od dnia
19.06.2020r. do dnia 16.07.2020 r.
Lokata Zyskowna (www)
Otwierana do dnia 18.06.2020r.
LOKATA PEWNA (www)

0,80%

1,00%

1 000,00 zł

0,50%

0,80%

1 miesięczna

2 miesięczna

-

-

oprocentowanie
3 miesięczna
5 miesięczna
0,25%

1 000 zł
1 000 zł

6 miesięczna

12 miesięczna

-

-

-

0,25% 1) / 0,01% 2)
0,25% 1) / 0,01% 2)

1 000 zł

8. LOKATA PIĄTKA (www)

0,60%

1 000 zł

-

-

-

-

-

1 000 zł

-

-

0,20% 1) / 0,01% 2)

-

-

-

-

-

1,80% 3) / 0,25% 4)
/ 0,01% 2)

0,20% 1) / 0,01% 2)

-

-

6 miesięczna
-

12 miesięczna
-

-

-

0,90% 1) / 0,01% 2)

0,25% 1) / 0,01% 2)

0,25% 1) / 0,01% 2)

0,3% 1) / 0,01% 2)

0,05% 1) / 0,01% 2)

0,05% 1) / 0,01% 2)

0,05% 1) / 0,01% 2)

500 zł
2 000 zł

L.p. Rodzaj lokaty

-

Minimalna kwota

Standard miesięczne (www)
3. Otwierane i odnawiane od dnia
10.02.2021r.do dnia 04.03.2021r.

4 – 6 miesiące

1 000,00 zł

1 000 zł

7. LOKATA PEWNA DWUNASTKA (www)

Standard miesięczne (www)
1. Otwierane o odnawiane do dnia
18.06.2020r. 5)
Standard miesięczne (www)
2. Otwierane i odnawiane od dnia
19.06.2020r.do dnia 09.02.2021r.

1 – 3 miesiące

1 miesięczna
-

5 000 zł
1 000 zł

-

5 000 zł
5)

5)

0,25% 1) / 0,01% 2)

-

-

-

oprocentowanie
3 miesięczna
-

2 miesięczna
-

1,10%

0,25% 1) / 0,01% 2)

1 000 zł

-

-

5 000 zł

0,05% 1) / 0,01% 2)

0,05% 1) / 0,01% 2)

1 000 zł

-

-

LOKATY O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ
L.p. Rodzaj lokaty
1.

L.p. Rodzaj lokaty
1.
2.

3.

4.

100 zł

0,22% 1) / 0,01% 2)

100 zł

1 miesięczna
-

1 000 zł

-

1 000 zł

0,25% 1) / 0,01% 2)

1 000 zł

Lokata Rodzinna (www)
Lokata Zima z PBS
Złota lokata
Lokata Dopłata w PBS (www)
Lokata Pewny Sukces (www)
Lokata Dopłata Plus (www)

Rodzaj lokaty

1. LOKATA PROGRESYWNA (www)

2 miesięczna

3 miesięczna

-

-

oprocentowanie
6 miesięczna
12 miesięczna
-

24 miesięczna
0,25% 1) / 0,01% 2)

36 miesięcy
0,25% 1) / 0,01% 2)

-

-

0,30% 1) / 0,01% 2)

-

-

0,25% 1) / 0,01% 2)

0,25% 1) / 0,01% 2)

0,25% 1) / 0,01% 2)

0,30% 1) / 0,01% 2)

-

-

0,05% 1) / 0,01% 2)

0,05% 1) / 0,01% 2)

0,05% 1) / 0,01% 2)

0,05% 1) / 0,01% 2)

0,05% 1) / 0,01% 2)

-

-

1 miesięczna

2 miesięczna

3 miesięczna

4 miesięczna

0,20% 1) / 0,01% 2)
-

-

0,20% 1) / 0,01% 2)
-

0,20% 1) / 0,01% 2)
-

1-2 miesiące
0,20%

3-4 miesiące
1,00%

5)

5)

oprocentowanie

Minimalna kwota

7. Lokata Sukces (www)

L.p.

oprocentowanie
1 tygodniowa

Minimalna kwota

Standard miesięczne (www)
Standard miesięczne (www)
Otwierane i odnawiane do dnia
18.06.2020r. 5)
Standard miesięczne (www)
Otwierane i odnawiane od dnia
19.06.2020r.do dnia 09.02.2021r.
Standard miesięczne (www)
Otwierane i odnawiane od dnia
10.02.2021r.do dnia 04.03.2021r.

L.p. Rodzaj lokaty
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minimalna kwota

Standard tygodniowe (www)
Otwierane do dnia 28.02.2019r.

6 miesięczna
WIBID 1M 6) – 0,2%
0,20% 1) / 0,01% 2)
0,20% 1) / 0,01% 2)

1 000 zł
500 zł
500 zł
1 000 zł
500 zł
5 000 zł
1 000 zł

Minimalna kwota
1 000 zł

oprocentowanie
5-6 miesięcy
7-8 miesięcy
1,50%
2,00%

9 miesięczna
0,25% 1) / 0,01% 2)
-

9-10 miesięcy
2,50%

12 miesięczna
0,25% 1) / 0,01% 2)
0,25% 1) / 0,01% 2)
0,25% 1) / 0,01% 2)
0,25% 1) / 0,01% 2)

11-12 miesięcy
6,00%

LOKATY WALUTOWE
L.p.

Rodzaj lokaty

Minimalna kwota lokaty

oprocentowanie zmienne
1 miesięczna

3 miesięczna

6 miesięczna

12 miesięczna

-

-

-

0,70% 1) / 0,01% 2)
0,75% 1) / 0,01% 2)
0,60% 1) / 0,01% 2)

0,10% 1) / 0,01% 2)
0,10% 1) / 0,01% 2)
0,06% 1) / 0,01% 2)
0,10% 1) / 0,01% 2)

0,15% 1) / 0,01% 2)
0,10% 1) / 0,01% 2)
0,08% 1) / 0,01% 2)
0,10% 1) / 0,01% 2)

0,20% 1) / 0,01% 2)
0,15% 1) / 0,01% 2)
0,10% 1) / 0,01% 2)
0,15% 1) / 0,01% 2)

0,25% 1) / 0,01% 2)
0,15% 1) / 0,01% 2)
0,15% 1) / 0,01% 2)
0,15% 1) / 0,01% 2)

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

1. LOKATA WALUTOWA (otwierana i odnawiana do dnia 04.05.2020r.)
1.1. USD
250 USD
1.2. EUR
200 EUR
1.3. GBP
150 GBP
2. LOKATA WALUTOWA (otwierana i odnawiana od dnia 05.05.2020r. do dnia 09.02.2021r.)
2.1. USD
250 USD
2.2. EUR
200 EUR
2.3. CHF
350 CHF
2.4. GBP
150 GBP
3. LOKATA WALUTOWA (otwierana i odnawiana od dnia 10.02.2021r. do dnia 04.03.2021r.)
3.1. USD
250 USD
3.2. EUR
200 EUR
3.3. CHF
350 CHF
3.4. GBP
150 GBP

1) dotyczy lokat, których dzień odnowienia przypada do dnia 04.03.2021r.
2) dotyczy lokat, których dzień odnowienia przypada po dniu 04.03.2021r.
3) dotyczy lokat, których dzień odnowienia przypada do dnia 14.07.2020r.
4) dotyczy lokat, których dzień odnowienia przypada po dniu 14.07.2020r. i do dnia 04.03.2021r.
5) Lokaty otwierane do dnia 19.01.2020r. odnawiają się na ten sam okres według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w dniu odnowienia dla lokat Standard o zmiennej stopie procentowej. Lokaty otwierane od dnia 20.01.2020r. są lokatami
nieodnawialnymi.
6) WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach miesięcznych obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego).

II. KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
L.p.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2

Rodzaj kredytu
Kredyty udzielone do dnia 18 września 2002 r. włącznie:
Kredyt „Partner”
Kredyt okolicznościowy (istniejące)
Kredyty ratalne – z prowizją
Kredyty gotówkowe
Kredyt „Partner”

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kredyty gotówkowe udzielone:
do dnia 29 kwietnia 2007 r.:
od dnia 30 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2009 r.:
od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 maja 2009 r.:
od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.:
od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.:
od dnia 1 października 2010 do dnia 28 lutego 2011 r.:
od dnia 1 marca 2011 do dnia 31 października 2011 r.:
Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 2 listopada 2011 r. do dnia
18 marca 2012 r.:

10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
do 1 roku
10,00%
10,00%
9,90%
9,90%
9,90%
9,50%
10,00%

od 1 roku do 2 lat
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

do 1 000 PLN

powyżej 1 000 PLN

9,90%

10% *

od 2 lat do 3 lat
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

od 3 lat do 5 lat
10,00%
-

11. * możliwe jest obniżenie oprocentowania w przypadku, gdy Klient w chwili składania wniosku o kredyt:
1) posiada lub założy rachunek ROR w PBS i równocześnie posiada dowolną kartę płatniczą lub złoży wniosek o jej wydanie
2) posiada kartę kredytową Visa Classic Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, albo złoży wniosek o jej wydanie,
3) ubezpieczy spłatę kredytu przystępując do ubezpieczenia na życie, z TUW ,,MACIF ŻYCIE”,
– o 1,00 %, za każdą z wyżej wymienionych czynności, przy czym kwoty obniżki za czynności wymienione w pkt 1-3 ulegają sumowaniu.
Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 19 marca 2012 r. do dnia
20 października 2012 r.:
WARIANT A
WARIANT B

do 1 000 PLN

powyżej 1 000 PLN

9,90%
7,90%

10,00%*
10,00%*

12.
*możliwe jest obniżenie oprocentowania w przypadku, gdy Klient w chwili składania wniosku o kredyt:
1) posiada lub założy rachunek ROR w pakiecie ZŁOTE KONTO w PBS – o 2,00%
2) ubezpieczy spłatę kredytu przystępując do ubezpieczenia na życie, z TUW ,,MACIF ŻYCIE”- o 1,00%,
przy czym kwoty obniżki za czynności wymienione w pkt 1-2 ulegają sumowaniu.
Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 22 października 2012 do dnia
15 kwietnia 2013 r.:
WARIANT A
13. WARIANT B

10,00%
10,00%

Dla kredytów do kwoty 10 000 PLN – ubezpieczenie spłaty kredytu, w TUW ,,MACIF ŻYCIE”- finansowane jest przez PBSBank.
możliwe jest obniżenie oprocentowania w przypadku, gdy Klient w chwili składania wniosku o kredyt posiada lub założy rachunek ROR w PBSBanku o 1,00%
Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 16 kwietnia 2013 r. do dnia
22 marca 2014 r.
WARIANT A
WARIANT B
WARIANT C

8,00%
10,00%
10,00%

14. Wariant A dotyczy wyłącznie kredytów udzielanych z okresem spłaty do 12 miesięcy oraz do kwoty 3 000,00 zł. Brak możliwości obniżenia oprocentowania.
Wariant C dotyczy kredytów gotówkowych udzielanych przy jednoczesnym zawarciu ubezpieczenia na życie Acti Finanse w TUW Macif Życie na 100 % wolumenu kredytu.
W wariancie B i C możliwe jest obniżenie oprocentowania w stosunku do oprocentowania podstawowego w przypadku, gdy:
1. Klient w chwili składania wniosku o kredyt: posiada lub założy rachunek ROR w PBSBanku o 1,00%,
2. Klient posiada rachunek ROR w PBSBanku powyżej 12 miesięcy o 2,00%,
3. Klient posiada pakiet produktowy Złote Konto o 3,00 %.
Obniżki nie sumują się.
*Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 24 marca 2014 r. do dnia 14 września 2014 r.:
** Kredyty gotówkowe udzielane od dnia 7 kwietnia 2014 r. do dnia 31marca 2015 r.:
*** Kredyty gotówkowe udzielane od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 7 czerwca 2015 r.:
WARIANT A*
WARIANT B*
WARIANT C*
WARIANT D**/***

8,00%
10,00%
10,00%
od 9,00 % do 10% (ustalane indywidualnie)

Wariant A dotyczy wyłącznie kredytów udzielanych z okresem spłaty do 12 miesięcy oraz do kwoty 4 000,00 zł. Brak możliwości obniżenia oprocentowania.
15. Wariant C dotyczy kredytów gotówkowych udzielanych przy jednoczesnym zawarciu ubezpieczenia na życie Acti Finanse w TUW Macif Życie na 100 % wolumenu kredytu.
W wariancie B i C możliwe jest obniżenie oprocentowania w stosunku do oprocentowania podstawowego w przypadku, gdy:
1. Klient w chwili składania wniosku o kredyt: posiada lub założy rachunek ROR w PBSBanku o 1,00%,
2. Klient posiada rachunek ROR w PBSBanku powyżej 12 miesięcy o 2,00%,
3. Klient posiada pakiet produktowy Złote Konto o 3,00 %.
Wariant D** dotyczy tylko tych klientów którzy posiadają rachunek ROR w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Dotyczy kredytów gotówkowych udzielanych przy jednoczesnym zawarciu ubezpieczenia na życie Acti Finanse w TUW Macif Życie na 100 %
wolumenu kredytu.
Wariant D*** Dotyczy tylko tych klientów którzy posiadają rachunek ROR w Podkarpackim Banku Spółdzielczym.
Dotyczy kredytów gotówkowych udzielanych przy jednoczesnym zawarciu ubezpieczenia na życie, na cały okres kredytowania pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać 100 % kwoty udzielonego kredytu.
Obniżki nie sumują się.
Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 15 września 2014 r. do dnia 13 października 2014 r.:
WARIANT B
WARIANT C
16.

10,00%
10,00%

Wariant C dotyczy kredytów gotówkowych udzielanych przy jednoczesnym zawarciu ubezpieczenia na życie Acti Finanse w TUW Macif Życie na 100 % wolumenu kredytu.
W wariancie B i C możliwe jest obniżenie oprocentowania w stosunku do oprocentowania podstawowego w przypadku, gdy:
1. Klient w chwili składania wniosku o kredyt: posiada lub założy rachunek ROR w PBSBanku o 1,00%,
2. Klient posiada rachunek ROR w PBSBanku powyżej 12 miesięcy o 2,00%,
3. Klient posiada pakiet produktowy Złote Konto o 3,00 %.
Obniżki nie sumują się.
Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 15 września 2014 r. do dnia 9 marca 2015r. :*
Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 14 października 2014 r. do dnia 9 marca 2015 r.:**
*WARIANT A
**WARIANT B

8,00%
10,00%

17. Wariant A dotyczy wyłącznie kredytów udzielanych z okresem spłaty do 12 miesięcy oraz do kwoty 4 000,00 zł. Brak możliwości obniżenia oprocentowania.
W wariancie B możliwe jest obniżenie oprocentowania w stosunku do oprocentowania podstawowego w przypadku, gdy:
1. Klient posiada rachunek ROR w PBSBanku krócej niż 12 miesięcy o 0,50%,
2. Klient posiada rachunek ROR w PBSBanku powyżej 12 miesięcy o 1,00%,
3. Klient posiada pakiet produktowy Złote Konto o 1,50 %.
Obniżki nie sumują się.
Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 11 października 2015 r.
18. Wariant A – okres kredytowania maksymalnie do 12 miesięcy
Wariant B - okres kredytowania powyżej 12 miesięcy

19.

5,90%
9,40%

Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 12 października 2015 r. do dnia 8 marca 2016 r.
Wariant A – okres kredytowania maksymalnie do 12 miesięcy
5,90%
Wariant B – okres kredytowania powyżej 12 miesięcy
9,40%
Bank obniża oprocentowanie o 0,50 p.p. w przypadku, gdy ocena punktowa klienta BIKSCO CreditRisk 3 wyniesie więcej niż 500 punktów (z wyłączeniem wariantu A).

20.

Kredyty gotówkowe udzielone od dnia 9 marca 2016 r. do dnia 1 listopada 2016 r.
Wariant A – oprocentowanie stałe, okres kredytowania maksymalnie do 12 m-cy

1,00%

Wariant B – oprocentowanie zmienne, okres kredytowania powyżej 12 m-cy do 96 m-cy

8,90%

21. Kredyty gotówkowe dla posiadaczy ROR udzielone do dnia 23 kwietnia 2006 r.:

do 1 roku
10,00%

od 1 roku do 2 lat
10,00%

od 2 lat do 3 lat
10,00%

22. Kredyty gotówkowe dla posiadaczy ROR udzielone do dnia 23 kwietnia 2006 r.:

do 1 roku
10,00%

od 1 roku do 2 lat
10,00%

od 2 lat do 3 lat
10,00%

do 1 roku
9,90%

od 1 roku do 3 lat
10,00%

od 3 lat do 5 lat
10,00%

23.

Kredyty gotówkowe dla Posiadaczy ROR udzielone od dnia 30 marca 2011 r. do dnia
15 kwietnia 2013 r.:

od 5 lat do 8 lat
10,00%

Kredyty gotówkowe dla Posiadaczy ROR udzielone od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 11 października 2015 r.
Wariant A – okres kredytowania do 1 roku
5,90%
Wariant B - dla klientów posiadających Konto Przejrzyste, Pakiet Tęczowe Konto,
24. Pakiet Srebrzyste Konto, Konto Niebieskie ze stałymi wpływami przez min. 3 miesiące,
8,50%
okres kredytowania powyżej 1 roku
Wariant C - dla klientów posiadających Złote Konto ze stałymi wpływami przez min. 3
7,90%
miesiące, okres kredytowania powyżej 1 roku
Kredyty gotówkowe dla Posiadaczy ROR udzielone od dnia 12 października 2015 r. do dnia 8 marca 2016 r.
Wariant A – okres kredytowania do 1 roku
5,90%
Wariant B - dla klientów posiadających Konto Przejrzyste, Pakiet Tęczowe Konto, Pakiet
Srebrzyste Konto, Konto Niebieskie ze stałymi wpływami przez min. 3 miesiące, okres
8,50%
25.
kredytowania powyżej 1 roku
Wariant C - dla klientów posiadających Złote Konto ze stałymi wpływami przez min. 3
7,90%
miesiące, okres kredytowania powyżej 1 roku
Bank obniża oprocentowanie o 0,50 p.p. w przypadku, gdy ocena punktowa klienta BIKSCO CreditRisk 3 wyniesie więcej niż 500 punktów (z wyłączeniem wariantu A).
Kredyty gotówkowe dla Posiadaczy ROR udzielone od dnia 9 marca 2016 r. do dnia 1 listopada 2016 r.
Wariant A – oprocentowanie stałe, dla klientów posiadających Konto Przejrzyste, Pakiet
1,00%
Tęczowe Konto, Pakiet Srebrzyste Konto, Konto Niebieskie oraz Pakiet Złote Konto,
okres kredytowania maksymalnie 12 m-cy
Wariant B - oprocentowanie zmienne, dla klientów posiadających Konto Przejrzyste,
7,90%
26. Pakiet Tęczowe Konto, Pakiet Srebrzyste Konto, Konto Niebieskie oraz Pakiet Złote
Konto, okres kredytowania powyżej 12m-cy do 96 m-cy
oprocentowanie może ulec obniżeniu o:
1 p.p. w przypadku kredytowania klienta posiadającego Pakiet Złote Konto,
1 p.p. w przypadku klienta posiadającego w PBSbank rachunek ROR (z wyłączeniem Pakietu Złote Konto) lub rachunek bieżący minimum 3 lata
Uwaga: Obniżki nie sumują się.
27. Kredyty mieszkaniowe udzielone do dnia 28 lutego 2011 r.

stopa bazowa 4,80% + marża od 1,5% do 3,00 %

Kredyty mieszkaniowe udzielone od dnia 01 marca 2012 do dnia 22 maja 2012 r.
stawka WIBOR 6M* + marża od 1,0 % do 3,50%**
* z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach półrocznych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca tj. 01.01 i 01.07.)
** możliwe jest obniżenie marży przypadku, gdy Klient w momencie złożenia wniosku o kredyt:
1) posiada rachunek ROR lub rachunek bieżący w PBS lub złoży wniosek o jego otwarcie, posiada kartę kredytową Visa Classic PBS lub złoży wniosek o jej wydanie, posiada dowolna kartę płatniczą PBS lub złoży wniosek o jej wydanie, korzysta z usług
bankowości elektronicznej ,,e-Konto PBS lub ,,e-Firma PBS” lub złoży wniosek o ich uruchomienie, ubezpieczy nieruchomość będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu – o 0,2% za każdą z tych wyżej wymienionych czynności,
2) zawrze dowolną umowę ubezpieczenia oferowanego przy udziale Banku (inną niż wymienioną w pkt 1), przystąpi do ubezpieczenia na życie ActiFinanse z TUW Macif Życie, pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej 20%
28.
kwoty udzielonego kredytu, przystąpi do ubezpieczenia na wypadek utraty pracy z TUW Concordia Polska, korzysta z usługi PBS-SMS lub złoży wniosek o jej uruchomienie, korzysta z usługi wypłaty środków z bankomatu przy użyciu biometrycznej
identyfikacji, lub złoży wniosek o jej uruchomienie – o 0,1% za każdą z tych wymienionych wyżej czynności,
Niezależnie od powyższego możliwe jest obniżenie marży w przypadku gdy:
3) klient posiada rachunek ROR/rachunek bieżący w PBS przez okres przekraczający 5 lat przed datą złożenia wniosku o kredyt – o 0,2%,
4) wskaźnik LTV- tj. wysokość udzielanego kredytu do wartości zabezpieczeń znajduje się na poziomie poniżej 50 % - o 0,2 %
Wymienione w pkt 1-4 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
Kredyty mieszkaniowe w PLN udzielone od dnia 23 maja 2012 r. do dnia 2 kwietnia
stawka WIBOR 6M* + marża od 0,2 % do 3,00%**
2013 r.
* z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach półrocznych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca tj. 01.01 i 01.07.)
** możliwe jest obniżenie marży kredytu w stosunku do wartości podstawowej w wysokości 3% przypadku, gdy Klient:
1) w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek bieżący z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z odsetkami,
w całym okresie kredytowania posiada kartę kredytową Visa Classic PBS, w całym okresie kredytowania korzysta z dowolnej karty płatniczej wydanej przez Bank do prowadzonego przez Bank rachunku bankowego, tj. będzie wykonywał co najmniej 4
transakcje (gotówkowe lub bezgotówkowe) miesięcznie, w całym okresie kredytowania korzysta z usług bankowości elektronicznej ,,e-Konto PBS” lub ,,e-Firma PBS”, tj. składa lub są realizowane za pośrednictwem tej usługi co najmniej 4 dyspozycje
powodujące zmianę stanu środków na rachunku, przy zawarciu umowy o kredyt ubezpieczy przy udziale Banku nieruchomość będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu o 0,2% za każdą z tych wyżej wymienionych czynności,
29.
2) przy zawarciu umowy zawrze dowolną umowę ubezpieczenia oferowanego przy udziale Banku (inną niż dotyczącą ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości), przystąpi na cały okres kredytowania do oferowanego przez Bank ubezpieczenia na życie
ActiFinanse z TUW Macif Życie, pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej 20% kwoty udzielonego kredytu, przystąpi na cały okres kredytowania do oferowanego przez Bank ubezpieczenia na wypadek utraty pracy z TUW
Concordia Polska, w całym okresie kredytowania korzysta z usługi wypłaty bankomatowej środków z prowadzonego przez Bank rachunku bankowego przy użyciu biometrycznej identyfikacji, tj. wykonuje co najmniej 2 transakcje wypłaty miesięcznie o 0,1%
za każdą z tych wymienionych wyżej czynności,
3) Kredytobiorca na dzień zawarcia umowy kredytu posiadał w Banku rachunek ROR/rachunek bieżący przez okres przekraczający 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o kredyt, wskaźnik LTV- tj. wysokość udzielanego kredytu do wartości zabezpieczeń w
całym okresie kredytowania znajduje się na poziomie poniżej 50 % o 0,2% za każdą z tych przesłanek,
4) w całym okresie kredytowania posiada rachunek ROR w pakiecie ZŁOTE KONTO z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z odsetkami o 0,3 % za korzystanie z tego pakietu.
Wymienione w pkt 1-4 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
Kredyty mieszkaniowe w PLN udzielone od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 11
stawka WIBOR 6M* + marża od 3,00 % do 4,50 %**
października 2015 r.
* z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach półrocznych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca tj. 01.01 i 01.07.)
Bank podwyższa marżę oprocentowania kredytu o 1,00 % do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
** możliwe jest obniżenie marży kredytu w stosunku do wartości podstawowej w wysokości 4,50% w przypadku, gdy:
1) Kredytobiorca: a) w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo –rozliczeniowy lub rachunek bieżący z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej
wraz z odsetkami oraz posiada dowolną kartę płatniczą wydaną do tego rachunku,b) w całym okresie kredytowania posiada kartę kredytową Visa Classic PBS,c) w całym okresie kredytowania korzysta z PBSBank24, tj. składa lub są realizowane za
pośrednictwem tej usługi co najmniej 4 dyspozycje miesięcznie powodujące zmianę stanu środków na rachunku,d) przy zawarciu umowy o kredyt ubezpieczy nieruchomość będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu na mocy umowy ubezpieczenia
30. oferowanej przez agenta ubezpieczeniowego PBS Partner Sp. z o.o. należącego do grupy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, 0,2% za każdą z tych wyżej wymienionych czynności.
2) Kredytobiorca:e) przy zawarciu umowy zawrze dowolną umowę ubezpieczenia oferowanego (inną niż dotyczącą ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości), na mocy umowy ubezpieczenia oferowanej przez agenta ubezpieczeniowego PBS Partner Sp.
z o.o. należącego do grupy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,f) Kredytobiorca na mocy umowy ubezpieczenia oferowanej przez agenta ubezpieczeniowego PBS Partner Sp. z o.o. należącego do grupy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, zawrze
umowę ubezpieczenia na życie na cały okres kredytowania pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej 20% kwoty udzielonego kredytu, O 0,1% za każdą z tych wymienionych wyżej czynności.
3) Kredytobiorca:g) na dzień zawarcia umowy kredytu posiadał w Banku rachunek ROR/rachunek bieżący przez okres przekraczający 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o kredyt,h) wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na
poziomie < lub = 50 % o 0,2% za każdą z tych przesłanek.
4) Kredytobiorca w całym okresie kredytowania, posiada rachunek ROR w pakiecie ZŁOTE KONTO z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z odsetkami o 0,3 % za korzystanie z tego
pakietu.
wymienione w pkt 1-4 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu., z zastrzeżeniem, że skorzystanie z obniżki wymienionej w pkt 4 wyklucza możliwość skorzystania z obniżki wymienionej w pkt 1) lit. A
Kredyty mieszkaniowe w EUR udzielone do dnia 22 maja 2012 r.
stawka EURIBOR 3M* + marża od 2,40 % do 3,00 %**
* z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach kwartalnych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca kwartału tj. 01.01., 01.04., 01.07., 01.10 każdego roku)
**możliwe jest obniżenie marży w przypadku, gdy Klient w momencie złożenia wniosku o kredyt:
1) posiada rachunek ROR lub rachunek bieżący w PBS lub złoży wniosek o jego otwarcie,
31. 2) posiada kartę kredytową Visa Classic PBS lub złoży wniosek o jej wydanie,
3) posiada dowolną kartę płatniczą PBS lub złoży wniosek o jej wydanie,
4) korzysta z usług bankowości elektronicznej ,,e-Konto PBS” lub złoży wniosek o jej uruchomienie – o 0,15% za każdą z tych wyżej wymienionych czynności.
Wymienione w pkt 1-4 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
Dyrektor Departamentu Sprzedaży oraz Dyrektor Departamentu Kredytów mogą samodzielnie obniżyć marżę kredytu o 0,20%, tj. łącznie nie więcej niż o 0,40 %. Obniżenie marży kredytu poniżej 2,00% wymaga każdorazowo zgody Zarządu Banku.

Kredyty mieszkaniowe w EUR udzielone od dnia 23 maja 2012 r. do dnia
15
stawka EURIBOR 3M* + marża od 2,40 % do 3,00 %**
lipca 2012 r.
** możliwe jest obniżenie marży kredytu w stosunku do wartości podstawowej w wysokości 3% przypadku, gdy Klient:
1) w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek bieżący z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z
odsetkami,
32. 2) w całym okresie kredytowania posiada kartę kredytową Visa Classic PBS,
3) w całym okresie kredytowania korzysta z dowolnej karty płatniczej wydanej przez Bank do prowadzonego przez Bank rachunku bankowego, tj. będzie wykonywał co najmniej 4 transakcje (gotówkowe lub bezgotówkowe) miesięcznie,
4) w całym okresie kredytowania korzysta z usług bankowości elektronicznej ,,e-Konto PBS” lub ,,e-Firma PBS”, tj. składa lub są realizowane za pośrednictwem tej usługi co najmniej 4 dyspozycje powodujące zmianę stanu środków na rachunku
o 0,15 za każdą z wyżej wymienionych czynności.
Wymienione w pkt 1) – 4) wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
33.

Kredyty mieszkaniowe w EUR udzielone od dnia 16 lipca 2012 r. do 31 marca 2015 r.
stawka EURIBOR 3M * + marża 5,00 %
* z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach kwartalnych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca kwartału tj. 01.01., 01.04., 01.07., 01.10 każdego roku)

Kredyty mieszkaniowe w EUR udzielone od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 11
stawka EURIBOR 3M * + marża 5,00 %
października 2015 r.
34. * z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach kwartalnych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca kwartału tj. 01.01., 01.04., 01.07., 01.10 każdego roku)
Bank podwyższa marżę w przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką o 1,00 % do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
35. Konsumencki kredyt remontowy udzielony do dnia 28 lutego 2011 r.

do 60 m-cy
10,00%

od 60 do 96 m-cy
10,00%

do 60 m-cy
od 60 do 96 m-cy
10,00%
10,00%
* możliwe jest obniżenie oprocentowania w przypadku, gdy Klient w momencie złożenia wniosku o kredyt:
1) posiada rachunek ROR lub rachunek bieżący w PBS lub złoży wniosek o jego otwarcie, posiada kartę kredytową Visa Classic PBS lub złoży wniosek o jej wydanie, posiada dowolna kartę płatniczą PBS lub złoży wniosek o jej wydanie, korzysta z usług
bankowości elektronicznej ,,e-Konto PBS lub ,,e-Firma PBS” lub złoży wniosek o ich uruchomienie, ubezpieczy nieruchomość będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu – o 0,2% za każdą z tych wyżej wymienionych czynności,
2) zawrze dowolną umowę ubezpieczenia oferowanego przy udziale Banku (inną niż wymienioną w pkt 1), przystąpi do ubezpieczenia na życie ActiFinanse z TUW Macif Życie, pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej 20%
36.
kwoty udzielonego kredytu, przystąpi do ubezpieczenia na wypadek utraty pracy z TUW Concordia Polska, korzysta z usługi PBS-SMS lub złoży wniosek o jej uruchomienie, korzysta z usługi wypłaty środków z bankomatu przy użyciu biometrycznej
identyfikacji, lub złoży wniosek o jej uruchomienie – o 0,1% za każdą z tych wymienionych wyżej czynności ,
Niezależnie od powyższego możliwe jest obniżenie oprocentowania w przypadku gdy:
3) klient posiada rachunek ROR/rachunek bieżący w PBS przez okres przekraczający 5 lat przed datą złożenia wniosku o kredyt – o 0,2%,
4) wskaźnik LTV- tj. wysokość udzielanego kredytu do wartości zabezpieczeń znajduje się na poziomie poniżej 50 % - o 0,2 %
Wymienione w pkt 1-4 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
Konsumencki kredyt remontowy udzielony od 1 marca 2011 r. do 22 maja 2012 r.

do 60 m-cy
od 60 do 96 m-cy
10,00%
10,00%
* możliwe jest obniżenie oprocentowania kredytu w przypadku, gdy Klient:
1) w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek bieżący z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z odsetkami,
w całym okresie kredytowania, posiada kartę kredytową Visa Classic PBS, w całym okresie kredytowania, korzysta z dowolnej karty płatniczej wydanej przez Bank do prowadzonego przez Bank rachunku bankowego, tj. będzie wykonywał co najmniej 4
transakcje (gotówkowe lub bezgotówkowe) miesięcznie, w całym okresie kredytowania korzysta z usług bankowości elektronicznej ,,e-Konto PBS” lub ,,e-Firma PBS”, tj. składa lub są realizowane za pośrednictwem tej usługi co najmniej 4 dyspozycje
powodujące zmianę stanu środków na rachunku, przy zawarciu umowy o kredyt ubezpieczy przy udziale Banku nieruchomość będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu - o 0,2% za każdą z tych wyżej wymienionych czynności,
37.
2) przy zawarciu umowy zawrze dowolną umowę ubezpieczenia oferowanego przy udziale Banku (inną niż dotyczącą ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości), przystąpi na cały okres kredytowania, do oferowanego przez Bank ubezpieczenia na życie
ActiFinanse z TUW Macif Życie, pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej 20% kwoty udzielonego kredytu, przystąpi na cały okres kredytowania do oferowanego przez Bank ubezpieczenia na wypadek utraty pracy z TUW
Concordia Polska, posiada usługę PBS-SMS w całym okresie kredytowania, w całym okresie kredytowania korzysta z usługi wypłaty bankomatowej środków z prowadzonego przez Bank rachunku bankowego przy użyciu biometrycznej identyfikacji, tj.
wykonuje co najmniej 2 transakcje wypłaty miesięcznie - o 0,1% za każdą z tych wymienionych wyżej czynności,
3) Kredytobiorca, na dzień zawarcia umowy kredytu posiadał w Banku rachunek ROR/rachunek bieżący przez okres przekraczający 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o kredyt, wskaźnik LTV- tj. wysokość udzielanego kredytu do wartości zabezpieczeń w
całym okresie kredytowania znajduje się na poziomie poniżej 50 % - o 0,2% za każdą z tych przesłanek,
Wymienione w pkt 1-3 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
Konsumencki kredyt remontowy udzielony od 23 maja 2012 r. do 2 kwietnia 2013 r.

do 60 m-cy
od 60 do 96 m-cy
Konsumencki kredyt remontowy udzielony od dnia 3 kwietnia 2013 r. do dnia 31
marca 2015 r.
10,00%
10,00%
* możliwe jest obniżenie oprocentowania kredytu w przypadku, gdy:
1) Kredytobiorca: a) w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek bieżący z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej
wraz z odsetkami oraz posiada dowolną kartę płatniczą wydaną do tego rachunku, b) w całym okresie kredytowania posiada kartę kredytową Visa Classic PBS,c) w całym okresie kredytowania korzysta z PBSBank24, tj. składa lub są realizowane za
pośrednictwem tej usługi co najmniej 4 dyspozycje miesięcznie powodujące zmianę stanu środków na rachunku,d) przy zawarciu umowy o kredyt ubezpieczy przy udziale Banku nieruchomość będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu o 0,2% za każdą z tych
wyżej wymienionych czynności.
38.
2) Kredytobiorca:e) przy zawarciu umowy zawrze dowolną umowę ubezpieczenia oferowanego przy udziale Banku (inną niż dotyczącą ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości), f) przystąpi na cały okres kredytowania do oferowanego przez Bank
ubezpieczenia na życie ActiFinanse z TUW Macif Życie pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej 20% kwoty udzielonego kredytu o 0,1% za każdą z tych wymienionych wyżej czynności.
3) Kredytobiorca:g) na dzień zawarcia umowy kredytu posiadał w Banku rachunek ROR/rachunek bieżący przez okres przekraczający 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o kredyt,h) wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na
poziomie < lub = 50 %o 0,2% za każdą z tych przesłanek.
4) Kredytobiorca:a) w całym okresie kredytowania, posiada rachunek ROR w pakiecie ZŁOTE KONTO z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z odsetkami o 0,3 % za korzystanie z tego
pakietu
wymienione w pkt 1-4 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z obniżki wymienionej w pkt 4 wyklucza możliwość skorzystania z obniżki wymienionej w pkt 1) lit. A
Kredyty mieszkaniowe w PLN udzielone do dnia 16 czerwca 2013 r.
stawka WIBOR 6M* + marża od 2,00 % do 3,50 %**
** możliwe jest obniżenie marży kredytu w stosunku do wartości podstawowej w wysokości 3,50% przypadku, gdy:
1) Kredytobiorca:
a) w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo –rozliczeniowy lub rachunek bieżący z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z odsetkami
oraz posiada dowolną kartę płatniczą wydaną do tego rachunku,
b) w całym okresie kredytowania posiada kartę kredytową Visa Classic PBS,
c) w całym okresie kredytowania korzysta z PBSBank24, tj. składa lub są realizowane za pośrednictwem tej usługi co najmniej 4 dyspozycje miesięcznie powodujące zmianę stanu środków na rachunku,
d) przy zawarciu umowy o kredyt ubezpieczy przy udziale Banku nieruchomość będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu,
o 0,2% za każdą z tych wyżej wymienionych czynności.
2)
Kredytobiorca:
39.
e) przy zawarciu umowy zawrze dowolną umowę ubezpieczenia oferowanego przy udziale Banku (inną niż dotyczącą ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości),
f) przystąpi na cały okres kredytowania do oferowanego przez Bank ubezpieczenia na życie ActiFinanse z TUW Macif Życie pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej 20% kwoty udzielonego kredytu,
o 0,1% za każdą z tych wymienionych wyżej czynności.
3) Kredytobiorca:
g) na dzień zawarcia umowy kredytu posiadał w Banku rachunek ROR/rachunek bieżący przez okres przekraczający 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o kredyt,
h) wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na poziomie < lub = 50 %
o 0,2% za każdą z tych przesłanek.
4) Kredytobiorca w całym okresie kredytowania, posiada rachunek ROR w pakiecie ZŁOTE KONTO z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z odsetkami
o 0,3 % za korzystanie z tego pakietu
wymienione w pkt 1-4 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu., z zastrzeżeniem, że skorzystanie z obniżki wymienionej w pkt 4 wyklucza możliwość skorzystania z obniżki wymienionej w pkt 1) lit. a
Kredyty mieszkaniowe w PLN udzielone od dnia 17 czerwca 2013 r. do 31 marca 2015
stawka WIBOR 6M* + marża od 3,00 % do 4,50 %**
r. - Kredyty na budowę domów energooszczędnych
* z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach półrocznych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca tj. 01.01 i 01.07.)
** możliwe jest obniżenie marży kredytu w stosunku do wartości podstawowej w wysokości 4,50% w przypadku, gdy:
1) Kredytobiorca: a) w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo –rozliczeniowy lub rachunek bieżący z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej
wraz z odsetkami oraz posiada dowolną kartę płatniczą wydaną do tego rachunku,b) w całym okresie kredytowania posiada kartę kredytową Visa Classic PBS,c) w całym okresie kredytowania korzysta z PBSBank24, tj. składa lub są realizowane za
pośrednictwem tej usługi co najmniej 4 dyspozycje miesięcznie powodujące zmianę stanu środków na rachunku,d) przy zawarciu umowy o kredyt ubezpieczy przy udziale Banku nieruchomość będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu o 0,2% za każdą z tych
40. wyżej wymienionych czynności.
2) Kredytobiorca:e) przy zawarciu umowy zawrze dowolną umowę ubezpieczenia oferowanego przy udziale Banku (inną niż dotyczącą ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości), f) przystąpi na cały okres kredytowania do oferowanego przez Bank
ubezpieczenia na życie ActiFinanse z TUW Macif Życie pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej 20% kwoty udzielonego kredytu o 0,1% za każdą z tych wymienionych wyżej czynności.
3) Kredytobiorca:g) na dzień zawarcia umowy kredytu posiadał w Banku rachunek ROR/rachunek bieżący przez okres przekraczający 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o kredyt,h) wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na
poziomie < lub = 50 % o 0,2% za każdą z tych przesłanek.
4) Kredytobiorca w całym okresie kredytowania, posiada rachunek ROR w pakiecie ZŁOTE KONTO z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z odsetkami o 0,3 % za korzystanie z tego
pakietu.
wymienione w pkt 1-4 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu., z zastrzeżeniem, że skorzystanie z obniżki wymienionej w pkt 4 wyklucza możliwość skorzystania z obniżki wymienionej w pkt 1) lit. a
41. Pożyczki pieniężne udzielone do dnia 8 maja 2011 r.
42. Pożyczki pieniężne udzielone do dnia 15 lipca 2013 r.

do 1 roku
10,00%

od 1 roku do 3 lat
10,00%

stopa bazowa 8,50 % + marża od 0,00% do 1,50 %

od 3 lat do 5 lat
10,00%

Pożyczka pieniężna udzielana od dnia 16 lipca 2013 r. do dnia
stopa bazowa 8,50 % + marża 1,50% *
16 października 2013 r.
*możliwe jest obniżenie marży pożyczki w stosunku do wartości podstawowej w wysokości 3,50% w przypadku, gdy:
43.
1) wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na poziomie < 50 % - o 1,00%,
2)Klient wg metodologii stosowanej w Banku na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się w segmencie VIP - o 1,00 %,
Wymienione w pkt 1-2 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
Pożyczka pieniężna udzielana od dnia 17 października 2013 r. do dnia 04 marca 2015
stopa bazowa 8,50 % + marża 1,50%*
r.
44. * możliwe jest obniżenie marży pożyczki w stosunku do wartości podstawowej w wysokości 3,50% w przypadku, gdy:
wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na poziomie < lub = 50 % - o 1,00%Klient wg metodologii stosowanej w Banku na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się w segmencie VIP- o 1,00%
wymienione w pkt 1-2 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
Pożyczka pieniężna udzielana od dnia 05 marca 2015 r. do dnia 29 marca 2015 r.
stopa bazowa 6,50 % + marża 3,50%*
* możliwe jest obniżenie marży pożyczki w stosunku do wartości podstawowej w wysokości 3,50% w przypadku, gdy:
45. wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na poziomie < lub = 50 % - o 1,00%
Klient wg metodologii stosowanej w Banku na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się w segmencie VIP- o 1,00%
wymienione w pkt 1-2 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
Pożyczka pieniężna udzielana od dnia 30 marca 2015 r. do dnia 11 października 2015
stopa bazowa 4,80 % + marża 4,20%*
r.
Bank podwyższa marżę w przypadku pożyczki zabezpieczonej hipoteką o 1,00 % do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
46. * możliwe jest obniżenie marży pożyczki w stosunku do wartości podstawowej w wysokości 4,20% w przypadku, gdy:
wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na poziomie < lub = 50 % - o 1,00%Klient wg metodologii stosowanej w Banku na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się w segmencie VIP- o 1,00%
wymienione w pkt 1-2 wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
47. Kredyty konsolidacyjne udzielane do dnia 04 marca 2015 r.

stopa bazowa 9,25% + marża od 0,00 % do 0,75%

48. Kredyty konsolidacyjne udzielane od dnia 05 marca do dnia 29 marca 2015 r.

stopa bazowa 6,50% + marża od 0,00 % do 3,50%

Kredyty konsolidacyjne udzielone od dnia 30 marca 2015 r. do dnia 11 października
stopa bazowa 4,80% + marża od 0,00 %
do 4,20%
49. 2015 r.
Bank podwyższa marżę w przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką o 1,00 % do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
50.

Kredyty konsolidacyjne udzielone od dnia 12 października 2015 r. do dnia 15 maja
2016 r.

stopa bazowa 4,80% + marża od 1,00 % do 5,20 %

51. Kredyt w karcie kredytowej VISA CLASSIC Zrzeszenia Banku BPS S.A

10,00%

Kredyty okolicznościowy – świąteczny udzielany od 12.11.2015 r. do – 31.01.2016 r.
52.
do 24 miesięcy

0,00%

Kredyty okolicznościowy – udzielany od 02.11.2016r. - 28.02.2016r.
53.
do 24 miesięcy

2,90%

Kredyt Partner udzielany od dnia 17 grudnia 2003r. do 21 lipca 2017r.
54.
do 60 miesięcy

10,00%

Kredyty gotówkowe dla Posiadaczy ROR udzielane od dnia 02 listopada 2016r. do dnia 21 lipca 2017r.
55.
do 96 miesięcy
4,90%
56.

Kredyty konsumenckie gotówkowe na zakup pojazdów udzielane do dnia 21 lipca 2017r.
do 72 miesięcy

57.

Kredyty gotówkowe dla Klientów nie posiadających ROR w PBS udzielane od dnia 02 listopada 2016r. do dnia 21 lipca 2017r.
do 96 miesięcy
5,90%

10,00%

Konsumencki kredyt remontowy udzielany od dnia 01 kwietnia 2015r. do dnia 21 lipca 2017r.
do 60 miesięcy
10% 1), 2)
10% 1), 2)
od 60 do 96 miesięcy
1) Możliwe jest obniżenie marży w stosunku do wartości podstawowej w przypadku, gdy:
1.1) Kredytobiorca: a) w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek bieżący z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty
kredytowej wraz z odsetkami oraz posiada dowolną kartę płatniczą wydaną do tego rachunku, b) w całym okresie kredytowania posiada kartę kredytową Visa Classic PBS,c) w całym okresie kredytowania korzysta z PBSBank24, tj. składa lub są realizowane
za pośrednictwem tej usługi co najmniej 4 dyspozycje miesięcznie powodujące zmianę stanu środków na rachunku,d) przy zawarciu umowy o kredyt ubezpieczy nieruchomość będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu na mocy umowy ubezpieczenia
oferowanej przez agenta ubezpieczeniowego PBS Partner Sp. z o.o. należącego do grupy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, o 0,2% za każdą z tych wyżej wymienionych czynności."
58. 1.2) Kredytobiorca:e) przy zawarciu umowy zawrze dowolną umowę ubezpieczenia oferowanego (inną niż dotyczącą ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości), na mocy umowy ubezpieczenia oferowanej przez agenta ubezpieczeniowego PBS Partner
Sp. z o.o. należącego do grupy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,f) Kredytobiorca na mocy umowy ubezpieczenia oferowanej przez agenta ubezpieczeniowego PBS Partner Sp. z o.o. należącego do grupy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, zawrze
umowę ubezpieczenia na życie na cały okres kredytowania pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej 20% kwoty udzielonego kredytu, O 0,1% za każdą z tych wymienionych wyżej czynności.
1.3) Kredytobiorca:g) Na dzień zawarcia umowy kredytu posiadał w Banku rachunek ROR/rachunek bieżący przez okres przekraczający 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowyo kredyt,h) wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na
poziomie < lub = 50 %o 0,2% za każdą z tych przesłanek.
1.4) Kredytobiorca:
i) w całym okresie kredytowania, posiada rachunek ROR KONTO PREMIUM/w pakiecie ZŁOTE KONTO z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z odsetkami o 0,3 % za korzystanie z tego
pakietu
2) Wymienione w pkt 1.1)–1.4) wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z obniżki wymienionej w pkt 1.4) wyklucza możliwość skorzystania z obniżki wymienionej w pkt 1.1) lit.a.
Kredyty mieszkaniowe w PLN udzielane od dnia 12 października 2015r. do dnia 21 lipca 2017r.
do 360 miesięcy

stawka WIBOR 6M 3) + marża od 4,00 % do 5,50 % 1) 2) 4)

1) Możliwe jest obniżenie marży w stosunku do wartości podstawowej w przypadku, gdy:
1.1) Kredytobiorca: a) w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek bieżący z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty
kredytowej wraz z odsetkami oraz posiada dowolną kartę płatniczą wydaną do tego rachunku, b) w całym okresie kredytowania posiada kartę kredytową Visa Classic PBS,c) w całym okresie kredytowania korzysta z PBSBank24, tj. składa lub są realizowane
za pośrednictwem tej usługi co najmniej 4 dyspozycje miesięcznie powodujące zmianę stanu środków na rachunku,d) przy zawarciu umowy o kredyt ubezpieczy nieruchomość będącą zabezpieczeniem spłaty kredytu na mocy umowy ubezpieczenia
oferowanej przez agenta ubezpieczeniowego PBS Partner Sp. z o.o. należącego do grupy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, o 0,2% za każdą z tych wyżej wymienionych czynności."
1.2) Kredytobiorca:e) przy zawarciu umowy zawrze dowolną umowę ubezpieczenia oferowanego (inną niż dotyczącą ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości), na mocy umowy ubezpieczenia oferowanej przez agenta ubezpieczeniowego PBS Partner
59. Sp. z o.o. należącego do grupy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,f) Kredytobiorca na mocy umowy ubezpieczenia oferowanej przez agenta ubezpieczeniowego PBS Partner Sp. z o.o. należącego do grupy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, zawrze
umowę ubezpieczenia na życie na cały okres kredytowania pod warunkiem, że kwota ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej 20% kwoty udzielonego kredytu, O 0,1% za każdą z tych wymienionych wyżej czynności.
1.3) Kredytobiorca:g) Na dzień zawarcia umowy kredytu posiadał w Banku rachunek ROR/rachunek bieżący przez okres przekraczający 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowyo kredyt,h) wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na
poziomie < lub = 50 %o 0,2% za każdą z tych przesłanek.
1.4) Kredytobiorca:
i) w całym okresie kredytowania, posiada rachunek ROR KONTO PREMIUM/w pakiecie ZŁOTE KONTO z co miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 150 % kwoty bieżącej raty kredytowej wraz z odsetkami o 0,3 % za korzystanie z tego
pakietu
2) Wymienione w pkt 1.1)–1.4) wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z obniżki wymienionej w pkt 1.4) wyklucza możliwość skorzystania z obniżki wymienionej w pkt 1.1) lit.a.
3) Stawka WIBOR z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach półrocznych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca tj. 01.01 i 01.07.)
4) Po ustanowieniu hipoteki na nieruchomości marża ulega obniżeniu o 1,00 p.p.
Kredyty mieszkaniowe w EUR udzielany od dnia 12 października 2015r. do dnia 21 lipca 2017r.
60.

61.

62.

stawka EURIBOR 3M 1) + marża 6% 2)

1) EURIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach kwartalnych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca kwartału tj. 01.01., 01.04., 01.07., 01.10 każdego roku).
2) Po ustanowieniu hipoteki na nieruchomości marża ulega obniżeniu o 1,00 p.p.
Kredyt na zakup kolektorów słonecznych udzielany do dnia 31 grudnia 2014r.
do 120 miesięcy

stawka Wibor 3M + marża 4,00%

Kredyty konsolidacyjne udzielane od dnia 16 maja 2016r. do dnia 21 lipca 2017r.

stopa bazowa 4,80% + marża od 2,00% do 5,20 % 1) 2)

1) Po ustanowieniu hipoteki na nieruchomości marża ulega obniżeniu o 1,00 p.p.
2) Bank obniży oprocentowania o 0,50 p.p. w przypadku, gdy ocena punktowa klienta BIKSCO CreditRisk 3 wyniesie więcej niż 500 punktów.

Pożyczka pieniężna udzielana od dnia 12 października 2015 r. do dnia 21 lipca 2017 r.
do 120 miesięcy

stopa bazowa 4,80 % + marża 5,20% 1) 2) 3) 4)

1) Po ustanowieniu hipoteki na nieruchomości marża ulega obniżeniu o 1,00 p.p.
63. 2) Bank obniży oprocentowania o 0,50 p.p. w przypadku, gdy ocena punktowa klienta BIKSCO CreditRisk 3 wyniesie więcej niż 500 punktów.
3) Możliwe jest obniżenie marży w stosunku do wartości podstawowej w przypadku, gdy:
3.1) wskaźnik LTV- na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na poziomie < lub = 50 % - o 1,00%
3.2) Klient wg metodologii stosowanej w Banku na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się w segmencie VIP- o 1,00%
4) Wymienione w pkt 3) wyrażone w procentach kwoty ulegają sumowaniu.
64.

Kredyty gotówkowe udzielane przez Pośredników udzielane od dnia 3 kwietnia 2013r. do 21 lipca 2017r.
do 36 miesięcy
10,00%

65.

Kredyty konsumenckie gotówkowe na zakup pojazdów udzielane do 21 lipca 2017r.
do 72 miesięcy

10,00%

Konsumenckie kredyty w sprzedaży ratalnej AUTO-PARTNER udzielane do 21 lipca 2017r.
66.
do 72 miesięcy

10,00%

Kredyt konsumencki w sprzedaży ratalnej na zakup pojazdów nowych udzielane do dnia 21 lipca 2017r.
67. do 36 miesięcy
6,90%
od 37 do 84 miesięcy
8,90%
68.

Kredyt konsumencki w sprzedaży ratalnej na zakup pojazdów o okresie eksploatacji do 7 lat udzielany do 21 lipca 2017r.
do 84 miesięcy
10,00%

69.

Kredyt konsumencki w sprzedaży ratalnej na zakup pojazdów o okresie eksploatacji powyżej 7 lat udzielany do 21 lipca 2017r.
do 60 miesięcy
10,00%

70. Wysokość oprocentowania kredytów przeterminowanych w stosunku do umów kredytów/pożyczek zawartych do dnia 21.07.2017r. - czterokrotność oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Radę Polityki Pieniężnej
71.

Kredyt w karcie kredytowej Visa Classic PBS udzielany do 21 lipca 2017r.
w przypadku korzystania z usługi „Kredytu RATIO” do dnia 21 lipca 2017r.

10,00%
10,00%

72.

Kredyty konsumenckie w sprzedaży ratalnej udzielane do 21 lipca 2017r.
do 60 miesięcy

10,00%

Kredyty okolicznościowy – udzielany od 01.03.2017 r. - 10.04.2018r.
73.
do 24 miesięcy

1,90%

Kredyty mieszkaniowe w PLN udzielane od dnia 22 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r.
74.

stawka WIBOR 6M 1) + marża od 3,20% do 4,20% 2)

1) stawka WIBOR 6M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach półrocznych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca tj. 01.01 i 01.07.)
2) w przypadku kredytów/pożyczek zabezpieczonych hipotecznie po skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki marża ulega obniżeniu o 1,00 p.p.
Kredyty mieszkaniowe w PLN udzielane od dnia 01 lipca 2018r. do dnia 31 października 2018r.

75.

76.

stawka WIBOR 6M 1) + marża 2,85 % 2)

1) stawka WIBOR 6M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach półrocznych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca tj. 01.01 i 01.07.)
2) w przypadku kredytów/pożyczek zabezpieczonych hipotecznie po skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki marża ulega obniżeniu o 1,00 p.p.
Kredyty okolicznościowy – udzielany od 11.04.2018 r. - 25.11.2018r.
do 12 miesięcy

2,00%

kredyt konsolidacyjny udzielany od dnia 22.07.2017r. do dnia 20.01.2019r.
do 180 miesięcy
77.

stopa bazowa 4,80 % + marża od 3,20 % do 4,20 %

Możliwe jest obniżenie marży w stosunku do wartości podstawowej w przypadku gdy:
a) wskaźnik LTV na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na poziomie < lub = 50% - o 0,5 pkt proc.
b) klient jest stałym klientem Banku i nie posiada zaległości w spłacie zobowiązań kredytowych w PBS powyżej 30 dni – o 0,5 pkt proc.
kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie udzielany od dnia 22.07.2017r. do dnia 20.01.2019r.
do 180 miesięcy

stawka WIBOR 6M 1) + marża od 6,20 % do 7,20 % 2)

78. 1) stawka WIBOR 6M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zmianę (zmiana w okresach półrocznych obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca tj. 01.01 i 01.07.)
2) Po ustanowieniu hipoteki na nieruchomości marża ulega obniżeniu o 1,00 p.p.
Możliwe jest obniżenie marży w stosunku do wartości podstawowej w przypadku gdy:
a) wskaźnik LTV na dzień podjęcia decyzji kredytowej znajduje się na poziomie < lub = 50% - o 0,5 pkt proc.
b) klient jest stałym klientem Banku i nie posiada zaległości w spłacie zobowiązań kredytowych w PBS powyżej 30 dni – o 0,5 pkt proc.
79.

80.

Kredyty okolicznościowy – udzielany od 26.11.2018 r. - 28.02.2019r.
do 18 miesięcy

3,00%

Debet w rachunku osobistym – udzielany do 28.02.2019r.
10,00%

81.

Kredyt gotówkowy – udzielany od 22.07.2017 r. - 01.12.2019r.
do 96 miesięcy

5,90%/6,90%

82.

Kredyt gotówkowy Bezpieczna Spłata– udzielany od 20.12.2018 r. - 01.12.2019r.
do 18 miesięcy

5,90%/6,90%

Kredyty okolicznościowy – udzielany od 08.08.2018 r. - 01.12.2019r.
83
do 18 miesięcy
Pożyczka pieniężna udzielana od dnia od dnia 22 lipca 2017 r. do dnia 13.09.2020 r.
84.
do 60 miesięcy

6,90%

stopa bazowa 4,80 % + marża 2,40 %

Kredyty konsumencki w sprzedaży ratalnej udzielany od dnia od dnia 22 lipca 2017 r. do dnia 13.09.2020 r.
85.
do 60 miesięcy
7,20%

86.

Kredyt na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii udzielany od dnia od dnia 22 lipca 2017 r. do dnia 13.09.2020 r.
stawka WIBOR 3M 1) + marża 4,00%
do 120 miesięcy
1) stawka WIBOR 3M - średnia arytmetyczna z okresu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kwartał kalendarzowy będący okresem obowiązywania danej stopy referencyjnej (zmiana w okresach kwartalnych tj. od 01.01, 01.04,
01.07, 01.10).

Wysokość oprocentowania kredytów przeterminowanych
dla Kredytu w rachunku osobistym, debetu w rachunku osobistym, przekroczenia wysokości dostępnych
1. środków na rachunku oraz kredytów/pożyczek ( w tym kredytu w karcie kredytowej) udzielonych do dnia 21
lipca 2017 r.
2. dla umów o kredyt/pożyczkę ( w tym kredytu w karcie kredytowej) udzielonych od 22 lipca 2017 r.

2,00%
11,20%

Dla kredytów udzielanych przed dniem 29 maja 2020 r. dla których oprocentowanie wynikające z Umowy lub z ostatniej zmiany wysokości oprocentowania, przekracza wysokość odsetek
maksymalnych opisanych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, stopa oprocentowania ustalana jest w wysokości 2-krotności odsetek ustawowych.

